
Logg från Älva  

Datum:  16/11-16  

Elevloggare:  Hugo Gadelius, Hampus Lennartsson  

Personalloggare:  Erik 

Position:   Väster om Safi 

Segelsättning: Ingen 

Fart:  5,6 knop  

Kurs:  200 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/11-16 08:00 

Planerat datum för att segla vidare: Inte i hamn 

Väder:  Klart väder med 22 grader varmt, lite sjö och dyningar 

 

Elevlogg:  

 

Dagen började med att alla elever, lärare och besättning åt frukost från 7:15 till 7:45. Klockan 7:45 är 

det morgon möte som leds av kaptenen Janne. Då pratade vi om förutsättningarna inför dagen och 

väderleksrapportern. Jag och Hampus gick av vår vakt klockan 8:00 och sedan åt vi frukost och 

därefter städade vi vår hytt och förliga toaletterna. Vi hade svenska lektion med Ingela från 9.00 till 

10.00 där vi pratar om grammatik, efter svenskan fick vi ungefär 10 minuters rast och hade sedan båt 

konstruktion (KRPL) i 1 timme. Efter lektionerna så brukar vi sitta uppe på däck, eftersom det är så 

varmt. Det är väldigt skönt att ta det lugnt på grund av att vi går upp på nätterna och har nattvakt. 

Efter vilandet så är det lunch. Lite senare på eftermiddagen så såg vi delfiner mitt på atlanten men 

denna gång kom de i flock med deras söta små barn. De små delfinerna älskar att leka så det blev en 

liten show off för oss som såg dem. Man passar på att vila när man har tid speciellt när man är mitt 

på havet för det ända man kan se är hav, då blir man lite seg och pömsig jämfört med om vi ligger till 

kaj så händer det så mycket saker hela tiden, man får en slags energi kick när man trallar runt på stan 

som äkta turister. Vi fick ta ner alla segel idag för att vinden hade nästan blåst ut helt, alla elever är 

indelade i olika segelstationer. Det gick utmärkt med att ta ner alla segel och sedan gick vi för motor. 

Sen åt vi alla middag, vi åt fläskfilé och klyftpotatis med en god tzatziki sås. Efter middagen så vi 

nattvakt från 18:00 till 20:00 där vi såg stjärnfall och massa satiliter som rörde sig över oss. Nu på 

kvälls kvisten sitter vi och skriver denna logg med Te och kladdkaka som byssa laget nyss gjort, man 

känner sig som hemma.  Vi hoppas att alla ni där hemma har det bra för vi har svin kul, hej då. 



 

 Hej på er där hemma. 

 Härligt seglarväder, två dygn utan maskin igång. Underbart väder, solsken på dan, månsken på 

natten. Engagerade och nyfikna elever. Fantastiska dagar ! 

 Sista dygnet har vi gippat två gånger, vilket kräver förberedelse. Och sen har vi bärgat seglen då 

vinden dog ut helt. Så lite segelexercis har det blivit också. 

 Nu på kvällen har Ingela visat en dokumentär om Marockos annektering av Väst-Sahara, mycket 

intressant. Och kladdkaka därtill. Allt tekniskt fungerar också utan problem, så vi kan inte ha det 

mycket bättre. 

 Hälsningar från Älva och Erik, matros och maskinansvarig.  


